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ملخص
وجهتنا السنة النبوية يف كثري من نصوصها إىل ضرورة االهتمام ابملستقبل ،ويبقى من
الواجب علينا فقه هذه اإلخبارات النبوية املستقبلية ،والعمل مبقتضاها ،وهذا ما سعى هذا
البحث إلظهار أمهيته وبيان منهجه ،من خالل اجلواب على سؤالني مهمني؛ األول :يتعلق
مبدى أمهية هذا النوع من الفقه املوضوعي لألحاديث املتعلقة ابملستقبل .والثاين :يتعلق
ابملنهج املؤطر لعملية فهم وتنزيل هذه األحاديث على واقع ومستقبل األمة املسلمة .وقد
اعتمدت يف هذا البحث منهجا حتليليا وتركيبيا قصد بيان املقصد النبوي من هذه
اإلخبارات ،وتوضيح السبيل األمثل لفهمها .إن غاية هذا األمر هو بناء تصورات واضحة
املعامل ملا سيواجهه املسلمون يف املستقبل ،بغية حتفيزهم واعانتهم على حسن االستعداد
املسبق له ،حىت تكون األمة يف جمموعها مستعدة خلوض غمار املستقبل أبفضل شكل
ممكن.
الكلمات املفتاحية :فقه – املستقبل – املنهج.
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Abstract
The Sunnah of the Prophet has guided us in many of its texts to the
importance of looking to the future. It remains for us the duty to better
understand these messages, and to make them practicable. This is then the
purpose of this research, to clarify and present its methodology where two
important questions are asked: 1: Concerns the importance of this type of
Fiqh? 2: Concerning the method that frames the operation of
understanding these Hadiths of the Prophet on the future of the Islamic
community. In this research, I have taken an analytical and compositional
approach to explain the prophetic purpose of these stories and how best to
understand them. Thus, the purpose of this topic is to build clear visions
on the obstacles that the Muslims will face in the future, in order to
encourage and help them to better prepare themselves for what will face
them, so the Muslim community will be prepared to better introduce itself
in the future.
Keywords: Fiqh – Future – Method.

.املقدمة
 وعلى آله، والصالة والسالم على حممد املصطفى األمني،احلمد هلل رب العاملني
. وسلم تسليما آمني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،وصحابته الطيبني الطاهرين
،أما بعد
 ويسعى اإلنسان جاهدا إىل حل ما،ال شك أن لكل عصر حتدايت جديدة يطرحها
 ومن رمحة هللا عز وجل بعباده أن جعل هلم الوحي بشقيه هاداي ومعينا،استشكل منها
(ما فَ َّرطْنَا ييف الْكيتَ ي
اب
َّ : كيف ال وهو القائل يف حمكم تنزيله،على مواجهة هذه التحدايت
) هذه اآلية الكرمية هي املقررة ملا ذكره علماء هذه38: اآلية،يمن َش ْي ٍء) (سورة األنعام
. من زمن نزوله إىل قيام الساعة، وهو صالحية هذا الدين لكل زمان ومكان،األمة املباركة
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وقال سبحانه( :وأَنزلْنا إيلَي ي ي
ني ليلن ي
َّاس َما نُِيزَل إيلَْي يه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( .سورة
َ ََ ْ َ
ك ال ِذ ْكَر لتُبَيِ َ
النحل ،اآلية )44:فالسنة النبوية مفصلة ملا أمجل يف القرآن ،لذلك جند فيها من اهلدي
السنين واملنهاجي ما مل يذكر يف القرآن ،أو ذكر عن طريق اإلشارة أو التضمن.
وقد اشتغل علماء هذه األمة املباركة -على امتداد اترخيها -بعلوم السنة رواية ودراية،
وأفادوا األمة يف أمور دينها ودنياها ،وال يزال خلف هذه األمة ماضيا على هنج سلفها،
يف استخراج مكنوانت هذه السنة العطرة ،واستجواهبا واالهتداء بنورها يف مواجهة ما
يستجد من قضااي العصر .
وأتيت هذه الندوة املباركة من خالل املوضوع الذي تطرحه ،لعرض وبسط ومعاجلة جمموعة
من التحدايت املعاصرة اليت تواجه الدراسات اإلسالمية ،من خالل حماور متعددة ومرتابطة
يكمل بعضها بعضا.
فمما ال خيفى على كل مطلع ومشتغل بعلوم السنة النبوية املطهرة ،أهنا زاخرة أبصول
وتوجيهات عظيمة تفيد املسلم يف كل مراحل حياته ،سواء ما تعلق ابملاضي أو احلاضر أو
املستقبل الدنيوي ،القريب منه أو البعيد ،وكذلك املستقبل األخروي .
هلذا أصبح من الواجب علينا حسن فهمها واستثمارها ،مبا حيقق االستفادة األمثل من
كالم خري املرسلني حممد ﷺ.
ومن هنا يستمد هذا البحث أمهيته ،فهو حماولة ملعاجلة إشكالية كانت وال تزال تواجه
العقل املسلم عند التعامل مع نصوص السنة املخربة عن املستقبل ،سواء من جهة األمهية،
وإيالئها القدر الالزم من البيان لتساهم يف ترشيد واقع ومستقبل املسلمني ،أو من خالل
املنهج الذي يتيح للناظر فيها حسن الفهم وسالمة التنزيل .
لكل هذا ،يروم هذا البحث حترير أجوبة مقاربة عن سؤالني ،جعلت كل واحد منهما يف
حمور مستقل.
• احملور األول :سؤال األمهية.
• احملور الثاين :سؤال املنهج.
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فاهلل نسأل التوفيق والسداد وبه نستعني.
احملور األول :سؤال األمهية.
إن من أهم الصفات اجلوهرية اليت يؤكدها جوهر الشريعة اإلسالمية وطبيعة
نصوص وحيها" :صفة الشمول والصالحية لكل زمان ومكان" وهذه الصفة توجهنا
ابلضرورة إىل طرح سؤالني مهمني :
• األول :كيف ميكن االستفادة من نصوص الوحي فيما يتعلق ابملستقبل من األايم
والسنني؟
• والثاين :إىل أي حد ميكن استثمارها يف التخطيط واإلعداد ملا هو قادم؟
هنا جند أن الوحي قد استوعب كل جوانب حياة اإلنسان ،سواء ما له تعلق ابملاضي أو
احلاضر وكذلك املستقبل.
ألنه من املستبعد -عقال -أن تتعهد الشريعة اإلسالمية بتقدمي رؤية خاصة هبا يف التفاصيل
احلياتية لإلنسان من مأكل ومشرب وملبس ومركب ونكاح ،وغريها من دقائق التفاصيل،
مث ال تقدم رؤية خاصة هبا فيما يتعلق مبا هو أوىل وأجدر وأكثر تعلقا حبياة البشر ،كقضية
املستقبل .
إن الرغبة يف معرفة املستقبل وما ينطوي عليه من أسرار ،فطرة إنسانية مشرتكة ،وهذا مما
مييز اإلنسان عن احليوان ،لذلك جند أن االهتمام ابملستقبل يربز بقوة يف مجيع الثقافات
واألداين اإلنسانية .وجند يف السنة النبوية إشارات إىل هذه احلاجة البشرية ملعرفة ما ينطوي
عليه املستقبل ،ومن ذلك ما رواه الشيخان) (Moslim 1994من حديث أنس رضي
هللا عنه( ،أ َّ
اعةُ؟) وهذا السؤال انبع عن تلك الرغبة
َن أَعرابيًّا قال لرسول َّ
اَّلل ﷺَ :م َىت َّ
الس َ

اجلاحمة عند اإلنسان لتلبية حاجاته الفطرية كمعرفة املستقبل.
وقد أدى طول العهد وبعد الناس عن رساالت رهبم ،إىل فقدان تلك األجوبة املقنعة ،مما
شكل دافعا قواي لظهور العرافني واملنجمني والكهنة عرب اتريخ األمم والشعوب .
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لكن ال جتب الغفلة عن حقيقة أن هذا االهتمام البشري ابملستقبل ،أيخذ صبغة دينية،
ألن حقيقة احلساب واليوم اآلخر ،أمور خارجة عن نطاق التصور البشري اجملرد عن
الوحي ،فما كان لإلنسان القاصر أن يعلم بوجود تلك الغيبيات دون وحي إالهي ،ولذلك
جاز لنا القول أبن )( (Abdo-Rahman 2006مفهوم املستقبل يف أصله مفهوم
ديين ال غبار عليه؛ وهذه لطيفة غابت عن ذوي النزعة التقدمية الذين ما فتئوا يقرنون
التقدم املادي ابملستقبل؛ إذ لوال الدين ،مل خيرج اإلنسان من حاضره إال إىل ماضيه؛ فالدين
هو الذي علمه كيف خيرج من حاضره إىل مستقبله ،والدين هو الذي بني لإلنسان حقيقة
مصريه املستقبلي ،وزرع يف الناس بذور اإلعداد ملا هو قادم ،سواء يف الدنيا أو اآلخرة،
ومبىن هذا حقيقة قرآنية خالدة ،وهي أن هللا عز وجل خلق اإلنسان من أجل غاية واحدة،
وهي عبادته ،قال تعاىل( :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) ولذلك نقول أن األصل
يف هذا الدين هو بيان حقيقة املستقبل ،وال يتعلق ابحلياة احلالية إال من حيث انفتاحها
على هذه احلياة املستقبلية والعمل وفق متطلباته) .لذلك جند أن رسول هللا ﷺ أوىل
اهتماما كبريا ابملستقبلية كقيمة ابرزة يف التصور اإلسالمي ،وما فتئ ينبه أمته ويوجهها إىل
ضرورة اإلعداد ملا هو آت ،على كافة األصعدة واجلوانب املختلفة ،سواء منها ما تعلق
هبذه الدنيا أو ما له صلة ابآلخرة .هذه اإلخبارات منه ﷺ مبجموعها ،متثل منهجا قوميا
يس اعد على استشراف املستقبل وحسن التخطيط له ،لكن إذا أسيء فهمها ،فقد تولد
لدى املتلقي نوعا من التواكل ،أو إحساسا ابلعجز واليأس ،وهذا طبعا غري مقصود من
الشرع مجلة ،ذلك أن هللا خلق اإلنسان وجعله خماطبا بتكاليف ،ال جتتمع يف النفس مع
يوىف حقهاَ من قبل عاجز ايئس.
التواكل ،وال َ
فالتخطيط للمستقبل واستشرافه ،وفقه متطلباته ،أمر مرغب فيه شرعا ،ولنا يف رسول هللا
ﷺ ،ويف صحابته رضوان هللا عليهم أمجعني ،أسوة حسنة .أضف إىل ذلك أن األمة
اإلسالمية إذا مل ختطط ملستقبلها ،وتفقه حتدايته ،توشك أن حيتل مستقبلها كما احتل
ماضيها ،كما قال الدكتور املنجرة رمحه هللا.
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احملور الثاين :سؤال املنهج.
يطرح إشكال املنهج نفسه بقوة داخل املنظومات العلمية مبختلف أشكاهلا ،وليس
الذي حنن يف صدد احلديث عنه مبنأى عن ذلك ،فقد تقلبت األمة اإلسالمية على مدار
اترخيها وتفرقت بني تيارات وحركات ومذاهب متباينة املناهج واألهداف ،خملفة بذلك
كما كبريا من األفكار والعقائد اليت كان بعضها دخيال على املنظومة اإلسالمية ألسباب
متعددة ليس هذا مكان بسطها.
لكن الذي يهمنا يف هذا املقام هو حماولة اإلجابة عن سؤال طاملا شغل العقل املسلم ،عند
تعامله مع إخبارات نبوية مستقبلية ،وهو :هل نسلم مبا صح منها ،منتظرين وقوعه؟
أم أن اإلرادة والفعل الب شري يستطيعان الوصول بنا إىل نتيجة قد ختالف ما أخرب عن
وقوعه يف املستقبل إن هو خالف رغباتنا؟
وما بني عقيدة القدرية واجلربية ،جتد الناس متوج بني ال ُف ُهوم والتأويالت حىت ضاعت

املقاصد الشرعية ،وحل حملها اهلوى ،والتقول بغري علم ،مما جر على األمة اإلسالمية من
الويالت الشيء الكثري.
لذلك وجب التنبيه إىل أن هذه اإلخبارات املستقبلية حتتاج إىل قواعد تضبط عملية فهمها،
ليكون هذا النوع من الفقه املوضوعي سائرا على ميزان واحد ،وال يكون عرضة لألهواء
والتحريفات واملغاالة ،خاصة وأن األمر يتعلق أبحاديث مستقبلية أخرب هبا نبينا الكرمي
عليه الصالة والسالم ،ووصلت إلينا عن طريق عدول هذه األمة جيال عن جيل ،فأصبح
من الالزم بعد اإلميان هبا ،إدراك املراد منها ،وفهمها على الوجه احملمود يف الشريعة ،وهذا
الفهم ال يكون حممودا إال إذا ضبط بقواعد مستمدة من نصوص الشريعة ومقاصدها.
ومن املعلوم أ ن الفقه ال يستقيم دون قواعد تضبطه من الزيغ والتحريف ،لذلك اقتضى
املنهج العلمي والعقل الفقهي املسلم وضع جمموعة من القواعد تساعد الناظر يف النصوص
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الشرعية على حسن فهمها واستخراج مثرهتا ،ألن القواعد هي ما يعرف هبا حكم أغلب
اجلزئيات املنضبطة حتتها.
لذلك جعلت ال قسم الثاين من هذا البحث خاصا لبيان أهم القواعد الشرعية املؤطرة لفهم
اإلخبارات النبوية املتعلقة ابملستقبل ،واليت تشكل يف جمموعها منهجا متكامال يؤطر عملية
النظر والفهم هلذا النوع من األحاديث ،ذلك أهنا منضبطة أبصول الشريعة الكلية .فاهلل
أسأل التوفيق والسداد.

القاعدة األوىل :املستقبل غيب ال يعلمه إال هللا عز وجل.
السماو ي
ات َو ْاأل َْر ي
ب
قال هللا عز وجل يف حمكم كتابه( :قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن ييف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
اَّللُ)(سورة النحل ،اآلية )65:قال ابن كثري رمحه هللا)( : (Ibn-katir s.d.يقول
إيَّال َّ

تعاىل آمرا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يقول معلما جلميع اخللق :أنه ال يعلم أحد من
أهل السماوات واألرض الغيب .وقوله{ :إال هللا} استثناء منقطع ،أي :ال يعلم أحد ذلك
إال هللا عز وجل ،فإنه املنفرد بذلك وحده ،ال شريك له) .وهذه القاعدة من ركائز العقيدة
عند املسلم ،ذلك أن علم الغيب اخلاص ابملستقبل ينحصر علمه عند هللا عز وجل ،قال
الس ي
اها قُ ْل إيََّّنَا عيلْ ُم َها عيْن َد َريِّب َال ُُيَلِي َيها ليَوقْتي َها إيَّال ُه َو
تعاىل( :يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ين َّ َ
اعة أ ََّاي َن ُم ْر َس َ
السماو ي
ات َو ْاأل َْر ي
َّك َح يف ٌّي َعْن َها قُ ْل إيََّّنَا عيلْ ُم َها
ك َكأَن َ
ض َال َأتْتيي ُك ْم إيَّال بَ ْغتَةً يَ ْسأَلُونَ َ
ثَ ُقلَ ْ
ت ييف َّ َ َ
اَّللي َولَكي َّن أَ ْكثَ َر الن ي
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن)(سورة األعراف ،اآلية)187 :
عيْن َد َّ
وعند اإلمام مسلم يف صحيحه ،عن مسروق رضي هللا عنه قال :كنت متكئا عند عائشة،
ث من تَ َكلَّم بيو ي
ي
اح َدةٍ يمنْ ُه َّن فَ َق ْد أ َْعظَ َم
فقالتَ (Moslim 1994) :
(اي أ ََاب َعائ َشةَ ،ثََال ٌ َ ْ َ َ
ي ي
ي
تَ :م ْن َز َع َم أ َّ
تَ :ما ُه َّن؟ قَالَ ْ
َعلَى هللا الْف ْريَةَ ،قُلْ ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َرأَى َربَّهُ
َن ُحمَ َّم ًدا َ
ي ي
َن رس َ ي
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم َكتَ َم َشْي ئًا
فَ َق ْد أ َْعظَ َم َعلَى هللا الْف ْريَةَ ...قَالَ ْ
ول هللا َ
تَ :وَم ْن َز َع َم أ َّ َ ُ
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ي ي
يمن كيت ي ي
تَ :وَم ْن َز َع َم أَنَّهُ ُخيْيربُ يمبَا يَ ُكو ُن ييف َغ ٍد،
ْ َ
اب هللا ،فَ َق ْد أ َْعظَ َم َعلَى هللا الْف ْريَةَ ...قَالَ ْ
فَ َق ْد أ َْعظَ َم َعلَى هللاي الْ يف ْريَةَ )...مث استدلت على األمر األخري ابآلية من سورة النمل.

واقتضت حكمته عز وجل إخفاء أمر الغيب عن البشر لغاية يقول عنها الدكتور إلياس
بلكا( (balka 2014):عامل الغيب مستور عن البشر؛ ألن ذلك جزء من طبيعة
االبتالء ،فالغاية الكربى من خلق اإلنسان حرا خمتارا هي اختباره وامتحانه( :تَبَ َارَك الَّ يذي
ي
ي
ٍ ي
يي
َح َس ُن
بييَده الْ ُملْ ُ
ك َوُه َو َعلَى ُك يِل َش ْيء قَد ٌير ( )1الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ور)(سورة امللك ،اآلية )2-1:فلو كشف هللا لنا عن بعض الغيب
َع َم ًال َوُه َو الْ َع يز ُيز الْغَ ُف ُ
بله كله -وأبرزه؛ الضطر الناس أمجعون لإلميان والتصديق ،فلم يتميز احملسن منهمواملسيء).
خالصة القول يف هذا األمر أن الناظر يف نصوص السنة املتعلقة ابملستقبل فقها واستشرافا،
وجب عليه التحرز من الوقوع يف َشَر يك القطع فيما حيتمل الظن؛ مع العلم أن هذه القاعدة
تدخل يف الصنف الثاين من القواعد الذي ذكرانه سابقا ،ألهنا حتتمل ختلف بعض أجزائها
من قبيل ما أطلع عليه احلق سبحانه رسوله الكرمي من أمور الغيب املتعلقة ابملستقبل كما
سأبينه يف القاعدة املوالية.
القاعدة الثانية :معرفة بعض الغيب استثناء.
هذه القاعدة تبع لليت قبلها ،ومتفرعة عنها لزوما ،وهي من ابب االستثناء الذي
يزكي القاعدة ،ذلك أن هللا عز وجل أطلع نبيه املصطفى عليه الصالة والسالم على بعض
ي
(ع ياملُ الْغَْي ي
َح ًدا ( )26إيَّال َم ين
أمور الغيب وهذا صريح قوله تعاىلَ :
ب فَ َال يُظْ يه ُر َعلَى غَْيبيه أ َ
يي
ك يمن ب ي ي ي
ضى يمن رس ٍ
ص ًدا)(سورة اجلن ،اآلية-26:
ول فَإينَّهُ يَ ْسلُ ُ ْ َْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
ْارتَ َ ْ َ ُ
)27
قال اإلمام البغوي رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية"( )El-barawi 1997( :إيال َم ين
ضى يمن رس ٍ
ول" إال من يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب ألنه يستدل
ْارتَ َ ْ َ ُ
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على نبوته ابآلية املعجزة أبن خيرب عن الغيب) (فالقاعدة إذن هي إطالع الرسل على
الغيب الذي له تعلق ابلرسالة ،وما عدا ذلك فاألصل فيه عدم اطالعهم عليه كما قال
اَّللُ لييُطْلي َع ُكم َعلَى الْغَْي ي
اَّللَ َُْيتَيِب يم ْن ُر ُسلي يه َم ْن يَ َشاءُ) (سورة
ب َولَكي َّن َّ
(وَما َكا َن َّ
ْ
سبحانهَ :

آل عمران ،اآلية )179:قال العالمة ابن عاشور رمحه هللا(Ibn-Ashour s.d.):
{هذا استثناء من مفاد الغيب ،أي الغيب الراجع إىل إبالغ الشريعة ،وأما ما عداه فلم

يضمن هللا لرسله اطالعهم عليه ،بل قد يطلعهم وقد ال يطلعهم} ).
ومن هنا يتضح لنا أن إخباراته عليه الصالة والسالم عن املستقبل إَّنا تعترب من ابب الغيب
املعضد للرسالة ،وليست دليال على اطالع الرسول صلى هللا عليه وسلم على الغيب
مطلقا ،ذلك أن هللا عز وجل استأثر به لنفسه ،لذلك وجب احلذر حىت ال خيلط اإلنسان
بني األمرين.
القاعدة الثالثة :عدم استشراف املستقبل مبحرم من احملرمات.
من املعلوم شرعا أن الغاية وإن كانت مشروعة ،فال يربر التوسل إليها مبحرم ،وإال
قام الناس ابستباحة احملرمات بدعوى حسن النية واملقصد ،وهذا غري مسلم به شرعا،
)( (Sedra 2010فالوحي وحده النازل من عند هللا -قرآان وسنة -هو املصدر الوحيد
يف عقيدة املسلم ملعرفة الغيب وأسراره ،وال سبيل إىل اخلوض فيه ،ألن ذلك لن يؤدي إىل
أية نتيجة) وحىت إذا أوصل صاحبه إىل نتيجة ،لن خترج به عن أحد أمرين:
أوهلما :أن فعله مذموم شرعا ،ألن التقول يف الدين َرأايً دون االستناد إىل دليل شرعي ال
ُيوز ،لقول النِب ﷺ( (Al-Bokhari 1999):إي َّن َّ
اَّللَ الَ يَْن يزعُ العيلْ َم بَ ْع َد أَ ْن أ َْعطَ ُ
امهُوهُ
ي
ي يي ي ي
اعاَ ،ولَكي ْن يَْن تَ يزعُهُ يمْن ُه ْم َم َع قَ ْب ي
ال ،يُ ْستَ ْفتَ ْو َن فَيُ ْفتُو َن
س ُج َّه ٌ
انْتَز ً
ض العُلَ َماء بعلْمه ْم ،فَيَ ْب َقى َان ٌ
ضلُّو َن وي ي
بيرأْي يهم ،فَي ي
ضلُّو َن) قال ابن حجر رمحه هللا( (Ibn-Hajar s.d.):ومعىن
َ ْ ُ
ََ
احلديث ذم من أفىت مع اجلهل ولذلك وصفهم ابلضالل واإلضالل ،وإال فقد مدح من
استنبط من األصل لقوله "لعلمه الذين يستنبطونه منهم")
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واثنيهما :أنه سيأيت ابلعجب واملناكري يف اببه ،ذلك أن عقل اإلنسان قاصر عن ختيل عامل
الغيب ،فأىن له إعطاء خرب أو صورة صحيحة عنه غري تلك املنقولة لنا عن طريق الوحي.

أما إذا استند إىل طرق غري مشروعة كالكهانة والتنجيم والعرافة فذلك كفر صريح لقول
ي
ول ،فَ َق ْد
ص َّدقَهُ يمبَا يَ ُق ُ
(م ْن أَتَى َكاهنًا ،أ َْو َعَّرافًا ،فَ َ
النِب ﷺَ (Ibn-Hanbal 2001) :
َك َفَر يمبَا أُنْ يزَل َعلَى ُحمَ َّم ٍد).

وكما حرم سؤال العرافني ومن ماثلهم ،حرم كذلك التطري وما شاكله من الوسائل اليت
ابتدعها الناس حملاولة معرفة أمر املستقبل ،فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال
الش ْر يك) .واألحاديث يف حترمي هذه األمور
رسول هللا ﷺ( (Issa 1998) :ال يطَِريَةُ يم َن يِ
كثرية ومتواترة ،والغاية منها كما علم من مقاصد الشرع ،اختبار امتثال الناس ألمر هللا عز

وجل بعدم األخذ مبحرم قصد معرفة ما حجبه هللا عز وجل عن خلقه ،وحث الناس على
األخذ ابألسباب وترك التواكل .
ألن احلد الذي أخرب به هللا ورسوله من أمور الغيب واملستقبل ،هو احلد الذي به ينتفع
الناس ،وحيثهم على العمل من أجل حتصيل مستقبل أفضل سواء يف الدنيا أو اآلخرة ،وما
زاد على ذلك احلد واستأثر هللا عز وجل بعلمه إَّنا هو اختبار إلميان املسلم ودرجة امتثاله
ألمر ربه عز وجل.
القاعدة الرابعة :أتثري األسباب الطبيعية يف مسبباهتا إبذن هللا.

من األمور اخلطرية اليت قد تعرض للناظر يف اإلخبارات النبوية املستقبلية ،احنراف
العقيدة املؤطرة لفهم هذه املسائل ،وخاصة يف مسألة القضاء والقدر ،ويف هذا الصدد
يقول الدكتور حممد سدرة( )Sedra 2010( :وهذه من القضااي اخلطرية ،اليت حتتاج
إىل ضبط كبري وقواعد متينة من قبل العوام ،بله طالب العلم واخلائضني يف قضااي االعتقاد
بوجه عام .ووجه خطورهتا كامن فيما ترسخ يف أذهان بعض الناس من أتويل مفهوم القضاء
والقدر ،فهم يرون تقدير هللا عز وجل لألشياء على مذهب اجلربية املسقطني لألسباب
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وغريها يف جراين األمور يف هذا الكون؛ فاعتقاد أن األسباب غري ضرورية يف حصول
األمور خمالف لفطرة هللا يف الكون ،فاهلل أمران ابختاذ األسباب لتحصيل املسببات ،لكن
هللا عز وجل هو الذي ُيري تلك املسببات إبذنه ،وإذا مل يشأ مل تكن لتحصل .كما أن
اعتقاد تعلق املسببات أبسباهبا احملضة دون مشيئة هللا تعاىل خمالف العتقاد وحدة الربوبية،
املقتضية حلكمة هللا وحتكمه يف الكون ،فاهلل هو الفاعل ملا يريد واملانع ملا يريد .ولذلك
قال السلف رضي هللا عنهم" :ترك األسباب كفر ،واالعتقاد يف األسباب شرك" أي أن
ترك اختاذ األسباب رفض ألمر هللا الذي أمر بذلك ،وهو من قبيل الكفر ،واالعتقاد يف
ان األسباب هي املتحكمة يف املسببات إشراك مع هللا قدرة غري قدرته ،وهو شرك حمض.
فاألسباب ضرورية وهي مؤثرة يف املسببات ،واألمور ال جتري بغري أسباهبا ،لكن ذلك كله
إبذن هللا وأمره وقدرته عز وجل).
هلذا وجب علينا االحرتاز عند التعامل مع أحاديث الرسول ﷺ اليت أخرب فيها عن أمور
ستقع يف املستقبل ،فال نفهمها بشكل خاطئ يبعث على التواكل وانتظار حدوث ما
أخرب عنه دون عمل.
القاعدة اخلامسة :اللزوم.

ي
ث َو ْاأل َْربَعُو َن
يقول اإلمام القرايف) (Al-Qarafi 1998رمحه هللا( :الْ َف ْر ُق الثَّال ُ
ي
ي ي ي
ب ي ي ي ي
ك أ َّ
ط اللُُّز يوم الْ ُكلِي ِيي الْ َع يِام أَ ْن
ضابي َ
ني قَاعي َدة اللُُّزوم الْ ُكلِ ِييَ :وذَل َ
َن َ
ني قَاع َدة اللُُّزوم ا ْجلُْزئ ِيي َوبَْ َ
َْ َ
مجي يع ْاألَحو يال و ْاأل َْزيمنَ ية وعلَى َي
ط ب ي نَ هما واقيعا ييف َي
مجي يع التَّ َق يادي ير الْ ُم ْمكينَ ية ...
يَ ُكو َن َّ
ََ
الربْ ُ َْ ُ َ َ ً
َْ َ
ي
ي
ص ُّوُر َّ
الزْويجيَّ ية ليلْعي ْشَرةي).
الال يزيم َكلُُز يوم َّ
يحبَْي ُ
ص ُّوير الْ َملْ ُزوم تَ َ
ث يَلَْزُم م ْن تَ َ

ميكن التمثيل هلذه املسألة حبديث رسول هللا ﷺ( )Al-Bokhari 1999( :الَ
ي
ي
اب بَ ْع ٍ
ض) ألنه مما يلزم عدم التقاتل بني املسلمني،
َّارا ،يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم يرقَ َ
ض ير ُ
تَ ْرجعُوا بَ ْعدي ُكف ً
التآخي واحملبة يف هللا بينهم ،ألهنما سبيل دفع كل ما من شأنه جر املسلمني إىل التفرقة
واخلالف والتقاتل.
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وهذا نظري ما يتحدث عنه األصوليون يف معرض بسطهم لقاعدة :النهي عن الشيء أمر
بضده .يقول اإلمام الشوكاين رمحه هللا( (Al-shawkani 1999):ذهب اجلمهور
من أهل األصول ،من احلنفية والشافعية واحملدثني إىل أن الشيء املعني إذا أ يُمَر بييهَ ،كا َن
ي
ني الْمض ياد لَه سواء َكا َن يِ ي
يي
ي
ذَل َ
الض ُّد َواح ًدا َك َما إيذَا أ ََم َرهُ
ك ْاأل َْم ُر به َهنْيًا عن الشيء الْ ُم َع َّ ُ َ ِ ُ َ َ ً
الس ُك ي
ياب ْيإلميَ ي
ون ،أ َْو َكا َن
ان فَإينَّهُ يَ ُكو ُن َهنْيًا َع ين الْ ُك ْف يرَ ،وإيذَا أ ََمَرهُ ياب ْحلََرَك ية فَإينَّهُ يَ ُكو ُن َهنْيًا َع ين ُّ
ي
السج ي
ي
ود و ياال ْ ي
يي ي ي
ي
ود َو َغ ْيري
يِ
ضط َج ياع َو ُّ ُ
الض ُّد ُمتَ َع ِد ًدا َك َما إذَا أ ََمَرهُ ابلْقيَام فَإنَّهُ يَ ُكو ُن َهنْيًا َع ين الْ ُقعُ َ
ي
ك).
ذَل َ
وابلتال ميكننا القول أبن حتذيرات الرسول ﷺ وإخباراته عن املستقبالت من شأن األمة،
ما هي إال دافع وحمفز للمسلمني من أجل الصرب على ما سيلقونه يف املستقبل ،والعمل
على دفع الشر وأتخري أسباب وقوعه ما أمكنهم ذلك ،وهذا من ابب مدافعة القدر
ابلقدر ،كما فعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عند رجوعه ومن معه عن
دخول األرض اليت فشى فيها الطاعون .
وهذا جوهر عقيدة املسلم اليت حتثه على األخذ ابألسباب وعدم اجللوس والتواكل يف
انتظار القدر مهما كان.
من خالل ما سبق ميكننا القول إن ":التحذير من الشيء يستلزم العمل مبا يدفعه ما أمكن
ذلك" وميكن أن نستدل على هذا املعىن من خالل حديث رسول هللا ﷺAl-( :
ي
ي
اب بَ ْع ٍ
ض) هنا حذر
َّارا ،يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم يرقَ َ
ض ير ُ
( )Bokhari 1999الَ تَ ْرجعُوا بَ ْعدي ُكف ً
الرسول صلى هللا عليه وسلم من التقاتل بني املسلمني ،وأمر مبا من شأنه دفع هذا األمر
يف أحاديث أخرى من قبيل قوله ﷺ( )Al-Bokhari 1999( :امل ْسلي ُم َم ْن َسلي َم
ُ
ي ي ي يي ي ي
اس ُدواَ ،وَال
حت
َ
املُ ْسل ُمو َن م ْن ل َسانه َويَده) وقوله ﷺ(َ (Moslim 1994) :ال َ َ
ض ،وُكونُوا عيباد هللاي
ضواَ ،وَال تَ َدابَُرواَ ،وَال يَبي ْع بَ ْع ُ
اج ُشواَ ،وَال تَبَاغَ ُ
ََ
تَنَ َ
ض ُك ْم َعلَى بَْي يع بَ ْع ٍ َ
ي
ي
ي
ي
اهنَا» َويُ يشريُ إي َىل
َخو الْ ُم ْسل يمَ ،ال يَظْل ُمهُ َوَال َخيْ ُذلُهَُ ،وَال َْحيق ُرهُ التَّ ْق َوى َه ُ
إي ْخ َو ًاان الْ ُم ْسل ُم أ ُ
ي
ص ْد يرهي ثََال َ ٍ ي
«حبَس ي
ب ْام ير ٍئ يم َن الشِي
َخاهُ الْ ُم ْسلي َمُ ،ك ُّل الْ ُم ْسلييم َعلَى
َّر أَ ْن َْحيقَر أ َ
َ
ث َمَّرات ْ
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ي
ي
ضهُ) وقوله عليه أفضل الصالة والسالم(Moslim :
الْ ُم ْسل يم َحَر ٌامَ ،د ُمهَُ ،وَمالُهَُ ،وع ْر ُ
)(َ 1994ال تَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ َح َّىت تُ ْؤيمنُواَ ،وَال تُ ْؤيمنُوا َح َّىت َحتَابُّوا ،أ ََوَال أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َش ْي ٍء إيذَا
الس َال َم بَْي نَ ُك ْم)
فَ َعلْتُ ُموهُ َحتَابَْب تُ ْم؟ أَفْ ُشوا َّ
فهذه ا ألحاديث يف مجلتها جتمعها عالقة تالزم ،لذلك حذر عليه الصالة والسالم من
التقاتل بني املسلمني ،وأمر مبا يزرع احملبة والتآخي بينهم .

وإن كان اتريخ األمة وواقعها شاهدين على حدوث ما حذر منه عليه الصالة والسالم،
ودليل على صدق نبوته .وهذا من جهة أخرى وجه آخر من أوجه إثبات اإلعجاز يف
سنته عليه الصالة والسالم ،ألنه حذر مما سيقع يف املستقبل ،وأمر مبا يدفعه.

القاعدة السادسة :التبشري حث للهمم على العمل وبذل اجلهد.

هذه القاعدة فرع للقاعدة السابقة من جهة املعىن ،ذلك أن اإلخبارات املستقبلية
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واليت تتسم بصيغ التبشري مبا حيمله املستقبل من نصرة
ومتكني لإلسالم واملؤمنني ،مل يكن الغرض منها جمرد اإلخبار قصد إدخال الفرحة على
قلوب املؤمنني مبا سيؤول إليه أمر دينهم ،وإَّنا يلزم منها أيضا بذل اجلهد والعمل قصد
الوصول إىل ما أخرب عن وقوعه نبينا عليه أفضل الصالة والتسليم.
)( (Shahata 2005لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إىل املستقبل دائما
حىت يف أحلك املواقف وأحرجها ،فها هو يقول خلباب بن األرث :ملا شكى له الشدة اليت
أصابت الصحابة يف العهد املكي ..." :وهللا ليتممن هذا األمر حىت يسري الراكب من
صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال هللا أو الذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون" ويقول
لسراقة بن مالك رضي هللا عنه( )Al-Nassai 1986( :كيف بك إذا لبست سواري
كسرى؟) إن الرسول صلى هللا عليه وسلم وضع بني عينيه أهدافا جليلة بعيدة املدى ،مث
استحث النفوس احلية واهلمم العالية للوصول إليها ،دون أن تصاب ابإلحباط أو اليأس
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لعارض طارئ من العوارض القريبة ،فهي دعوة لتوسيع األفق وتعميق النظر واالنطالق إىل
تلك الرحاب الواسعة الستشراف آفاق املستقبل غري املنظور ،ومن مث :السعي احلثيث
الستثمار احلاضر بكل إمكاانته لبناء املستقبل وترسيخه وإزالة عوائقه ومشكالته .إن سعة
األفق والنظر إىل املستقبل جتعل اإلنسان يدرك متاما :ماذا ..ومىت ..وكيف يعمل ،فهو
يتحرك برؤية واضحة وخطاً مرسومة ،وها هو ذا نِب هللا يوسف عليه السالم يرسم خطته

االقتصادية ابالستفادة من سنوات الرخاء املشهودة ،ملواجهة سنوات الشدة املتوقعة؛ قال
يي
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ييف ُسْن بُلي يه إيَّال قَلي ًيال يممَّا َأتْ ُكلُو َن
تعاىل( :قَ َ
ال تَ ْزَرعُو َن َسْب َع سن َ
ني َدأ ًَاب فَ َما َح َ
ي ي ي
ك سبع يش َد ٌاد أيْ ُكلْن ما قَدَّمتُم َهل َّن إيَّال قَلي ًيال يممَّا ُْحت ي
صنُو َن)(سورة
َ ََ ْْ ُ
(ُ )47مثَّ َأيْييت م ْن بَ ْعد ذَل َ َ ْ ٌ
يوسف ،اآلية))48-47:
لذلك وجب على الناظر يف هذه األحاديث املبشرة مبا سيؤول إليه أمر الدين يف املستقبل،
أن يفهمها يف إطارها الصحيح ،وال ُيعلها يف معزل عن ضرورة األخذ ابألسباب ،ألن
سنة هللا يف هذا الكون جارية وفق القاعدة الرابعة اليت ذكرانها ،وهي "أتثري األسباب
الطبيعية يف مسبباهتا إبذن هللا" .وكل من نظر إليها بعقيدة أهل اجلرب املسقطني لألسباب
كان ذلك سببا يف احنرافه عن حقيقة الدين؛ واتريخ األمة شاهد على هذا ،لذلك وجب
االحرتاز من هذا األمر ،إال ما كان من املعجزات النبوية فإنه خيرج من هذا القيد ،وهو
مبثابة االستثناء الذي يزكي القاعدة ،كما سبق وأشنا إليه يف الصنف الثاين من القواعد
املعروضة يف هذا املبحث.
القاعدة السابعة :احلث على العمل يستلزم عدم استعجال النتائج.
هذه القاعدة بدورها تبع لليت قبلها ابلضرورة ،ذلك أن الرسول ﷺ عندما أخرب
أمته مبا هي مقبلة عليه يف املستقبل ،كان ذلك حلثها على العمل من أجل الوصول إىل
تلك األمور اليت بشر هبا ،مع التنبيه على عدم االستعجال.
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(()Shahata 2005إن شعار "املستقبل هلذا الدين" شعار صحيح بال شك ،دلت
عليه الدالئل الشرعية املتواترة ،وال بد من معرفة شروط التمكني وموانعه ،والعمل على
إعداد األمة وبنائها ،ورسم اخلطط املستقبلية الكفيلة بتيسري سبل ذلك وإجنازه .بل إن
َح يد ُك ُم
املؤمن إذا مسع قول الرسول ﷺ()Ibn-Hanbal 2001( :إي ْن قَ َام ْ
ت َعلَى أ َ
الْ يقيَ َامةَُ ،وييف يَ يدهي فَ يسيلَةٌ فَلْيَ ْغ ير ْس َها) ال يسعه إال أن يواصل العمل ليل هنار ،ويبذل جهده

صباح مساء ،وكيف ال ونتيجة هذا السعي ستعرض على هللا عز وجل ،ومثار هذا البذل
ستكون يف كفة حسناته يوم يلقى ربه سبحانه ،وكيف ال واألمر الرابين يالحقه يف كل
الشهادةي
اَّللُ َعملَ ُكم ور ُسولُهُ والْم ْؤيمنُو َن و َس ُرتَُّدو َن إي َىل َع يامل الْغَْي ي
ب َو َّ َ َ
َ
(وقُ يل ْاع َملُوا فَ َس َريَى َّ َ ْ َ َ َ ُ
حنيَ ،
فَيُنَ بِيئُ ُك ْم يمبَا ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن)(سورة التوبة ،اآلية))105:

إن املتأمل يف حديث الفسيلة ،ال يسعه إال التساؤل عن املستفيد من زرع الفسيلة إذا
قامت الساعة ومات الناس مجيعا؟ ليأيت منهج النِب ﷺ موضحا أن ( Al-joubir
( )2009املسلم مطالب مبا أوجب هللا ،مأمور مبا جاء يف الشرع إُيااب ونداب؛ سواء كان
ينتظر نتيجة لعمله أو كان املستقبل ال يدعو إىل مثل هذا العمل ،وكل ما يوهم أن احلاضر
أو املستقبل حيتاج إىل خرم قاعدة شرعية أو حكم شرعي فهو وهم من إلقاء الشيطان ال
يصح اعتباره وال التعويل عليه) ألن تواب املسلم متعلق بنيته وامتثاله ألمر هللا عز وجل
ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،حىت وإن منعه مانع من مباشرة الفعل .كذلك األمر يف
حياتنا اليومية ،فبعض األعمال ال ينتفع هبا القائم هبا ابتداء ،وإَّنا نفعها ملن ُييء بعده،
وهذا من قبيل قول الناس "زرعوا فأكلنا ،ونزرع ليأكلوا" .ولو أن الناس امتنعت عن فعل
ما ال حيصل نفعه يف حياهتم ،لكان ذلك سببا يف هالك من جاء بعدهم ،ولنا يف فعل أمري
املؤمنني عمر بن اخلطاب خري مثال على مراعاة مصاحل األجيال القادمة من األمة ،حني
قال للجمع من كبار األنصار وأشرافهم( (Abou-youssef s.d.) :قد مسعتم كالم
هؤالء القوم الذين زعموا أين أظلمهم حقوقهم .وإين أعوذ ابهلل أن أركب ظلما ،لئن كنت
ظلمتهم شيئا هو هلم وأعطيته غريهم لقد شقيت؛ ولكن رأيت أنه مل يبق شيء يفتح بعد
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أرض كسرى ،وقد غنمنا هللا أمواهلم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بني
أهله وأخرجت اخلمس فوجهته على وجهه وأان يف توجيهه ،وقد رأيت أن أحبس األرضني
بعلوجها وأضع عليهم فيها اخلراج ويف رقاهبم اجلزية يؤدوهنا فتكون فيئا للمسلمني :املقاتلة
والذرية وملن أييت من بعدهم .أرأيتم هذه الثغور ال بد هلا من رجال يلزموهنا ،أرأيتم هذه
املدن العظام -كالشام واجلزيرة والكوفة والبصرة ومصر -ال بد هلا من أن تشحن ابجليوش،
وإدرار العطاء عليهم؛ فمن أين يعطى هؤالء إذا قسمت األرضون).
هذا الذي ذكرانه يف جمموعه يدل على أن مراد الشارع من استخالف الناس وتكليفهم،
ليس حتصيل املنافع هلم فقط ،وإَّنا للعمل على جلب املصاحل ملن سيأيت بعدهم وتكثريها،
والغاية من التكليف هي االمتثال ،وليس ابلضرورة حتصيل النفع يف احلال ،ألن أجر العمل
عند هللا عز وجل ،واألسباب اليت نؤجر على القيام هبا ال تؤيت أكلها إال إبذن هللا ،لذلك
حثنا الشرع على العمل دون استعجال النتائج وانتظارها.
القاعدة الثامنة :اخلرب املستقبل املشروط يستلزم تتابع اخلرب وشرطه.
املقصود هبذه القاعدة ،أن األمر املستقبل املخرب عنه إذا كان معلقا على شرط
لزم أن يكون الشرط مرتقبا يف االستقبال غري ماض ،وأصل هذه القاعدة أخذته من قول
إمام احلرمني اجلويين رمحه هللا( (Al-jowayni s.d.) :الفعل املستقبل املأمور به إذا
كان معلقا على شرط لزم أن يكون الشرط مرتقبا يف االستقبال غري ماض) يقول رمحه
هللا يف بيان املراد من هذه القاعدة().Al-jowayni s.d( :وإيضاح ذَليك ابملثال أَن
اض يربْهُ ،فقد أنبأ اللَّ ْفظ َعن ضرب ييف الْ َمآل َم ْع ُقود
الْ َقائيل إيذا قَ َ
ال ملن خياطبه :إيذا قَ َام زيد فَ ْ
صل تَ ْبيني أَن من َشرط الش َّْرط ييف
بي َش ْرط مرقوب ييف ََثيين ا ْحلَال...ومقصدان من َه َذا الْ َف ْ
الْ يف ْعل الْ ُم ْستَ ْقبل تَ ْق يدير استقباله) فال ُيوز عقال أن أيمر أحدهم بفعل معلق على شرط
يف املستقبل ،ويكون الشرط متحققا يف املاضي ،ألن ذلك من ابب العبث كقول القائل:
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اض يربْهُ َكا َن ذَليك من متناقض الْ َك َالم ييف إيَر َادة الش َّْرط
ي(يف َحال قيام زيد :إيذا قَ َام زيد فَ ْ
واإلنباء َعنهُ).
ومن املعلوم أن أفعال العقالء منزهة عن العبث ،وسنة هللا عز وجل يف الكون اقتضت
توقف املسببات على أسباهبا ،فال ُيوز اختالل هذا األمر ،وإن كانت له استثناءات وهي
تلك املعجزات اليت أيد هبا هللا عز وجل رسله ،لكن األمور اليت أخربان رسول هللا ﷺ
بوقوعها يف املستقبل ،وجعلها متوقفة على شروط ،وجب العلم أبن هذه الشروط أيضا
واقعة يف املستقبل ،ألن الذي أخرب عنها هو الصادق األمني الذي ال ينطق عن اهلوى،
لكن الواجب على املسلمني عند التعامل مع هذه اإلخبارات أمران ال َثلث هلما.
األمر األول :العمل على حتقيق الشروط اليت أخرب الرسول ﷺ بتوقف حصول أمر حممود
عليها؛ ومثال هذا يف احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،عن أّب هريرة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ(َ (Moslim 1994) :ال تَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ َح َّىت تُ ْؤيمنُوا،
الس َال َم بَْي نَ ُك ْم)
َوَال تُ ْؤيمنُوا َح َّىت َحتَابُّوا ،أ ََوَال أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َش ْي ٍء إيذَا فَ َعلْتُ ُموهُ َحتَابَْب تُ ْم؟ أَفْ ُشوا َّ

األمر الثاين :بذل الوسع يف دفع الشروط اليت أخرب الرسول ﷺ بتوقف حصول أمر مكروه

عليها ،ما أمكن ذلك؛ ومثال هذا األمر يف احلديث الذي رواه ثوابن رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا ﷺ( (Abou-Daoud s.d.) :ي ي
اعى َعلَْي ُك ْم َك َما
وش ُ
ك ْاأل َُم ُم أَ ْن تَ َد َ
ُ
ال« :بَ ْل أَنْتُ ْم يَ ْوَمئي ٍذ َكثيريٌ،
ال قَائي ٌلَ :ويم ْن قيلَّ ٍة َْحن ُن يَ ْوَمئي ٍذ؟ قَ َ
ص َعتي َها» ،فَ َق َ
تَ َد َ
اعى ْاألَ َكلَةُ إي َىل قَ ْ
ي
السي يل ،ولَي ْن زع َّن َّ ي
ي
ص ُدوير َع ُد ِيوُك ُم الْ َم َهابَةَ يمْن ُك ْمَ ،ولَيَ ْق يذفَ َّن َّ
َولَكنَّ ُك ْم غُثَاءٌ َكغُثَاء َّ ْ َ َ َ َ
اَّللُ م ْن ُ
اَّللُ
اَّلليَ ،وَما الْ َو ْه ُن؟ قَ َ
ال قَائي ٌلَ :اي َر ُس َ
ييف قُلُوبي ُك ُم الْ َو ْه َن» ،فَ َق َ
ول َّ
«ح ُّ
ب الدُّنْيَاَ ،وَكَر ياهيَةُ
الُ :
الْمو ي
ت)
َْ
ومجلة األمر أن الناظر يف إخبارات الرسول ﷺ  -واليت ذكر أبهنا معلقة الوقوع على شروط
يف املستقبل -وجب عليه االنتباه إىل تلك الشروط وعواقبها ،وحث الناس على إتيان
احملمود منها ،وحتذيرهم من القيام ابملذموم منها ما أمكنهم ذلك ،ألن الشروط اليت أخرب
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رسول هللا ﷺ أهنا ستكون سببا يف وقوع األمر املخرب عنه ،ال ُيب إمهاهلا ،فهي مربط
الفرس ،وشرط حتق اخلرب ،سواء كان حممودا أو غري ذلك.
مع العلم أن هللا عز وجل انفذ أمره ،لكن الواجب على املسلم دفع ما فيه مفسدة ما
أمكنه ذلك ،ومدافعة القدر ابلقدر ،كل حبسب قدرته.
القاعدة التاسعة :ما أخرب عن وقوعه يف املستقبل فإن النسخ فيه ال جيوز.

من املعلوم أن النسخ واقع يف الشريعة إبمجاع العلماء ،وقد أنكره فريقان ،قال
عنهما أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي رمحه هللا( (Al-Jassas 1994) :من ينكر
النسخ فريقان :أحدمها :اليهود ،واآلخر :فريق من أهل امللة من املتأخرين ال يعتد هبم)
لكن هذا النسخ اجملمع على وقوعه ،يكون يف مواضع دون أخرى ،ومن املسائل اليت ال
يدخلها النسخ :مسائل االعتقاد ،من اإلميان ابهلل تعاىل ،وأمسائه ،وصفاته ،وأفعاله،
ورساالته ،واليوم اآلخر ...وما يندرج عموما حتت قضااي أصول الدين وحنو ذلك من
األمور الثوابت ،اليت جاءت هبا مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم ،من آدم عليه السالم،
إىل حممد خاُت األنبياء والرسل عليه الصالة والسالم.
والشريعة ،ابعتبار ما يقع فيه النسخ وما ال يقع فيه ) ( (El-Kayssi 1986نوعان:
خرب وأمر :اخلرب يدخل فيه املاضي واملستقبل والوعد والوعيد ،ويشمل ما أخرب هللا تعاىل
به عن ذاته ،وصفاته ،وأفعاله ،وما أخرب أنه كان ،أو سيكون من مفعوالته ،وما قص علينا
من أخبار األمم املاضية ،وأخبار الرسل ودعواهتم ،وما فعل أبعدائهم ،وما أعده ألوليائهم،
ويدخل فيه – أيضا – ما ذكره هللا من أخبار خلق السموات واألرض ،وما فيها من
األحياء واألشياء ،وما ذكره من أخبار اجلنة والنار ،واحلساب والعقاب ،والبعث واحلشر
واجلزاء؛ كل هذا ونظريه يدخل يف مجلة األخبار ،واليت ُيب على املسلم مقابلتها ابلتصديق
والتسليم ،ويعلم أهنا كلها حق ،مطابقة لألمر يف نفسه ،ال ُيوز أن ختتلف أو تتعارض –
وإن ظهر شيء من ذلك فإَّنا هو عارض يعرض على األذهان يزول عند التحقيق ،والنظر
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أخبار هللا تعاىل النسخ أو التبديل ،بل هي حمكمة
الدقيق – ومن مث فال ُيوز أن
يدخل َ
َ
َثبتة؛ ألنه تعاىل إذا أخرب عن شيء فإَّنا خيرب بعلمه ،وعلمه أزل ال أول له ،وهو مطابق
لألمر يف نفسه ،علم ما كان ،وما يكون ،وما سيكون ،فلو أخرب عن شيء أنه كان أو
سيكون ،مث أخرب بنقيض ذلك أو برفعه ،لكان ذلك خلفا وكذاب ،مستلزما سبق اجلهل،
وحدوث العلم وجتدده ،وهذا مما يعلم ضرورة أن هللا تعاىل منزه عنه ،بل هو من صفات
املخلوقني املربوبني ،ال من صفات اخلالق سبحانه) .
فاملخرب عن شيء أنه كان أو سيكون مث أخرب خبالف ذلك كان مكذاب لنفسه ،وذلك غري
جائز على هللا تعاىل ،وال على رسوله ﷺ من جهة كونه مبلغا عن ربه.
وهلذا قال أبو جعفر النحاس رمحه هللا )Al-nahas 1988( ،يف معرض الرد على من
ُيوز النسخ يف األخبار( :وهذا القول عظيم جدا ،يؤول إىل الكفر؛ ألن قائال لو قال :قام
فالن ،مث قال :مل يقم ،مث قال :نسخته لكان كاذاب ...وكذلك الوعد والوعيد ،فال يدخل
فيه النسخ حبال آلنه ال حيتمل التبديل ،إذ التبديل فيه كذب ،وال ُيوز ذلك على هللا
سبحانه)
وحاصل األمر يف هذه القاعدة ،أن الناظر يف إخبارات النِب ﷺ اليت ثبتت عنه ،فيما
يتعلق مبا سيحدث يف املستقبل ،ال ُيوز له احلكم ابلنسخ فيها أبي حال من األحوال،
كخروج الدجال ،ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم إىل األرض ،وقتال املسلمني لليهود
يف آخر الزمان ،وأن الساعة ال تقوم إال على شرار الناس ...وغريها من املسائل الثابتة عن
رسول هللا ﷺ؛ وأي تعارض ظاهر يف هذه األخبار إَّنا هو متوهم ،يرفع ابلتدقيق يف هذه
األحاديث من جهة السند أو من جهة املعىن؛ حىت ال يقع الناظر يف إنكار سنة وخرب
وصلنا عن رسول هللا ﷺ وصحت نسبته إليه.
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خامتة.
هذا ما يسر هللا بيانه يف هذا البحث ،والذي حاولت من خالله تقدمي إجاابت
مقاربة لسؤال األمهية واملنهج فيما يتعلق بفقه األحاديث النبوية املستقبلية،
واليت تشكل يف جمموعها منهجا رابنيا ونبواي رشيدا من شأنه األخذ بيد هذه األمة يف
ظلمات ليلها ،ويرشدها إىل طريق احلق الذي ارتضاه هللا عز وجل هلا ،وبينه النِب ﷺ يف
سنته ،مصداقا لقوله ﷺ( (Malik 1985):تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم
هبما :كتاب هللا وسنة نبيه).
فالذي يقع على عاتقنا هو حسن فهمها ،واالجتهاد يف استنباط جواهرها ،واحلرص على
تنزيلها ،حىت تكون معينة لنا يف القادم من أايمنا.
النتائج:

العمل على هذا النوع من الفقه ليس جمرد ترف فكري ،ميارس هراب من ثقل الواقع
املعيش فقط ،ولكنه ضرورة حضارية ،لتحقيق الشهود هلذه األمة.
• حتوي السنة النبوية أصوال عظيمة للنظر املستقبلي ،تشكل إىل جانب األصول
القرآنية قواعد أساسية يف تعاملنا مع املستقبل فقها وختطيطا.
• حرص النِب ﷺ على صالح أمر أمته يف املستقبل وإرشاده ملا ينفعهم ،واضح
جلي من خالل بيانه لكثري من األمور املتعلقة ابملستقبل.
• النسخ فيما صح ثبوته عن الرسول ﷺ من أخبار املستقبل ال ُيوز.
• حتفيزه ﷺ األمة على مدافعة القدر ابلقدر ،ورفض عقيدة اجلرب.
• خالص االنسانية من ضنك العيش ،مرهون ابلرجوع إىل دين هللا عز وجل.
التوصيات:
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• استقراء نصوص السنة املطهرة الستخراج ما ورد فيها من األحاديث املوجهة
. وجعلها يف مصنفات مستقلة،لعملية النظر املستقبل
. • االستفادة من املناهج اليت وضعها املشتغلون مبجال املستقبليات عموما
• التوسع يف وضع أصول وقواعد وضوابط تؤطر عملية النظر يف نصوص السنة
 والتفسريات املخافة ملقاصد الشرع، حتميها من اآلراء املتطرفة،املتعلقة ابملستقبل
.ونصوصه القطعية
 ووضع مناهج،• إنشاء مراكز خاصة ابلدراسات االستشرافية تعىن بتأطري الباحثني
.علمية متعلقة هبذا احلقل املعريف
 ونشر إشعاعه،• عقد مؤمترات وندوات علمية تسهم يف إبراز أمهية هذا احلقل املعريف
.خاصة بني طلبة الدراسات الشرعية
 وهو اهلادي إىل احلق، فاهلل نسأل التوفيق والسداد،هذا ما يسر هللا بيانه يف هذا البحث
. واحلمد هلل رب العالني،واملعني عليه
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